اإلستراتيجية الوطنية للتمويل األصغر

تحت إشراف
وزارة التخطيط والتعاون الدولي

يونيو 7002

مقدمة
أطلقت الحكومة اليمنية عملية استشارية  ،تحت إشراف وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبدعم من بنك إعكا ة
األعمار األلماني ).(KfWمن أجل تطوير فهم ورؤية مشتركة لدور التمويل األصغر في تنمية و تطكوير القطكا
المالي في البال
و تككم عقككد اجتمككا فككي  72أبريككل  ،7002اعتمككا ا علككع العمككل الميككداني الراوككد للمككندول امجتمككاعي للتنميككة
تكرتها المجموعكة
ومتابعة لنتاوج مؤتمر الماوكدة المتكتديرة األول للتمويكل األصكغر فكي يونيكو  7002م التكي ي ر
امستشارية لمتاعدة الققرا (سكيجا ، ) CGAPوعقكد امجتمكا

مكن أجكل( :أ) التعريك

بالمبكا

األساسكية

ألفضل الممارسات في التمويل األصغر عالميا ؛ و( ) تقديم صورة شاملة عن وضع صكناعة التمويكل األصكغر
في اليمن ؛ و(ج) مناقشة العواوق التي تواجه تطوير هذا القطا وتحديد القعاليات ومجامت األنشطة التي تتتكم
باألولوية لألعمال المتتقبلية.
حضكر امجتمكا ممثلكون مكن األجهك ة الحكوميكة والعككاملين فكي القطكا الخكا

 .وتمخك

امجتمكا عكن نتككاوج

إيجابية  ،حيث رحبت األطراف الشريكة األساسية بالجهو المبذولة مكن أجكل ترشكيد الكدعم الحكالي والمتكتقبلي
لهذا القطا  .وظهكر إجمكا عكام حكول الحاجكة إلكع أسكلو أكثكر اسكتدامة فكي بنكا نمكام مكالي شكامل فكي الكيمن
وتطوير إستراتيجية وطنية في هذا المجال تكون محد ة بشكل واضح من أجل انطالل القطا في هذا امتجاه.
إن هذه الوثيقة تضم المبا

األساسية التكي تقكو مثكل هكذه الرؤيكة وتحكد العناصكر اإلسكتراتيجية المتينكة التكي

تحتاجهككا لتحويلهكككا إلككع واقكككع .وتتككتقيد هكككذه الوثيقككة مكككن اإلسككتراتيجية الوطنيكككة لتنميككة المنشكككات المكككغيرة
) (SMEDSالتي أقرتها الحكومة اليمنية في يناير  7002من خكالل وضكع بيكان قيكق للتياسكات فكي التمويكل
األصغر يحد بشكل واضح احتياجات قطا التمويل األصغر.
وقد صا قت علع هذه الوثيقة الجهات المانحة الرويتية التي الت مت بالعمل بشكل مشترك مع الحكومة اليمنية
حتب أفضل الممارسات المتبعة عالميا في الترويج لنمام مالي شامل في اليمن ( انمر الملحق رقكم  :المبكا
األساسية للتمويل األصغر) ،.وهذه الوثيقة تشكل ج ا من عملية متواصلة ومن الحوار المتتمر علع متكتو
البال بين األطراف الشريكة الرويتية التي تنشط في هذا القطا .
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 0بن إعا ة األعمار

األلماني ) ،(KfWوالمجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء) ،(CGAPوبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
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إطار بيان اإلستراتيجية

التمويل األصغر والتخفيف من الفقر
لقد حد ت حكومة الجمهوريكة اليمنيكة قطكا المنشكات المكغيرة واألصكغر باعتبكاره ممكدرا رويتكيا لتكوفير
عمككل وزيككا ة الككدخل للققككرا ول كذا يعتبككر أ اة قويككة لمحاربككة الققككر و تحتككين المتككتقبل .إن وصككول

فككر

الققرا ومحدو ي الكدخل إلكع التمويكل يتكاعدهم علكع زيكا ة خكل أسكرهم وزيكا ة أمكنهم امقتمكا ي ،.كمكا
يع ز أصولهم الما ية ويقلص تعرضهم للمخكاطر ،ويوجكد طلبكا إضكافيا علكع سكلع وخكدمات أخكر (خاصكة
التغذية والتعليم والعناية المحية) كما ينشط اإلقتما .
وقد أصبح مقبوم علع نطال واسع القول بأن التمويل من جانب الجهات المانحة لن يكون مالوما لتلبيكة ككل
الطلب عليه ،كما م يمكنه ضمان استدامة الوصول إلكع الخكدمات الماليكة مكن قبكل األسكر الققيكرة ومحكدو ة
الدخل .ومن أجل تقليل اله روة في امنتشار وضمان الم يد من امحتراف والشكرعية لقطكا التمويكل األصكغر
توجد حاجة للدمج التدريجي لمناعة التمويل األصغر في النمام المالي الرسمي.

الرؤية من أجل تمويل أصغر ناضج
تر حكومكة الجمهوريكة اليمنيكة أهميكة بنكا نمكام مكالي شكامل  ،تتمتكع فيكه ككل ف كات المجتمكع بالوصكول
الداوم إلع نطال واسع من المنتجات والخدمات المالية التي يتم تقديمها بشكل كك

وف رعكال اقتمكا يا .ومكن

خالل إقرارها لهكذه الوثيقكة فكحن حكومكة الجمهوريكة اليمنيكة تجتهكد مكن أجكل تطكوير صكناعة تمويكل أصكغر
ناضجة تتتم بما يلي:


بي ة سياسية مهي ة يتوفر فيها إطار قانوني وتنميمي متاعد ،ونشر أفضل الممارسات والمعايير
في القطا بحيث يتم تطوير القدرة اإلشرافية للبن المرك ي التكي تضكمن سكالمة أمكوال الققكرا ،
ويتع ز التنو في المؤستات المتنافتة والمنتجات المالية.



وجو مجموعة من موفري الخدمات المالية ( أي البنكوك التجاريكة ومؤستكات التكوفير البريكدي،
والمؤستات المالية غير البنكية ،وبنوك التمويل األصغر الخاصكة ،وشكركات الخكدمات ،والقكرو
لكل منها إلخ ).تككون مؤهلكة مؤستكيا بشككل مالوكم وتتمتكع بمهكارات وقكدرات قكا رة علكع خدمكة
التككول بطريقككة كقككؤة وقابلككة للتطبيككق وامسككتمرار وتنتككجم مككع اقتمككا التككول .أي مؤستككات
تمويل أصغر تلت م بمبا

أفضكل الممارسكات وتقكدم نطاقكا واسكعا مكن الخكدمات التكي تنتكجم مكع

الطلب عليها (مثل القروض المغيرة وخدمات التوفير والتأمين والحوامت واإلسكان إلخ ).حتب
شروط ومد مالومة.
) ،(UNDPوالبنك الدولي ،ومؤسسة التمويل الدولية ) ،(IFCوالوكالة األمريكية للتنمية الدولية ).(USAID
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شقافية مالية وبنية تحتية متكاندة  :حيكث يتكوفر فيهكا مقكدمو الخكدمات المتخممكة (مثكل هي كات
وشبكات اموتمان ووككامت التتكعير ومعاهكد التكدريب) الكذين يكدعمون التوسكع فكي تقكديم خكدمات
التمويل األصغر إلع أسوال جديدة وبعيدة.



تككوفر الخككدمات غيككر الماليككة للمنشككات المككغيرة مثككل خككدمات تنميككة األعمككال التككي تككدعم تع ي ك
المنشات المغيرة وتوفر بنا القدرات لمتاعدتها علع رفع متتو مهاراتها وعلع امنتقكال إلكع
القطا الرسمي بطريقة تتتم بالشقافية.

المبادئ الموجهة لدعم قطاع التمويل األصغر

تتقككق حكومككة الجمهوريككة اليمنيككة وشككركاؤها علككع مجموعككة مككن المبككا

األساسككية التككي سككتقو التطككوير

المتتقبلي لمناعة التمويل األصغر وهي:


أن الجهو لمتاندة لمناعة التمويل األصغر ستلت م باقتما التكول ويجكب أمر تكؤ ي إلكع تخريكب
للتول (مثل استهداف المتتقيدين باي ثمن وبرامج القكروض المدعومكة وتحديكد نتكب القاوكدة ،و
برامج اإلعقا ات من الديون إلخ).؛



سيتم تكيي

اإلطار القانوني والتنميمي بحيث يكون أكثر عما لقطا مالي شامل وحشد المكدخرات

والو اوع (مثل حد أ نع مالوم لمتطلبات رأس المكال ،ونتكب مالومكة لكقايكة رأس المكال وككذا أعلكع
مشاركة في حمل األسهم ،إلخ).؛


سيتم القيام بتميي واضح بين البرامج الخيرية وبرامج اإلوتمان بحيكث يكتم حمكر البكرامج الخيريكة
باألسر الققيرة غير النشيطة اقتما يا وغير القا رة علع امستقا ة من التمويل اموتماني.
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الوضع الحالي لصناعة التمويل األصغر

خصائص السوق
يعتبر قطا التمويل األصغر في اليمن من أكثر القطاعات حداثكة فكي المنطقكة العربيكة إن أن أول البكرامج فيكه
تم البد بها في  . 991وفي نهاية سكبتمبر  7002كانكت أحكد عشكر مؤستكة تمويكل أصكغر تخكدم أكثكر مكن
 1 000مقترض نشيط و  10000مدخر ،ومحقمة قروض قاومة تبلك  1.7مليكون ومر أمريككي وو اوكع
تمككل إلككع  209000ومر أمريكككي .ويمكككن أن ينتككب النمككو الككذي حككد مككؤخرا فككي هككذا القطككا (بمعككدل
 %77.2سنويا بين  7002و  )7002إلع ثال مؤستات تمويل أصغر حققت فيما بينها  %29من النمكو
الذي تحقق في التول .وبينما كانت نتبة النمو مرتقعة نتبيا بالمقارنة مع بع

األسوال األكثر تطكورا فكي

اإلقلككيم (ك كـ لبنككان واألر ن) بتككبب حجمككه النتككبي ،فككحن متككاهمته حتككب الشككروط المطلقككة م ت ك ال محككدو ة
تماما ،حيث تضم اليمن  %7فقط من مجمو المقترضين النشيطين في الكوطن العربكي و  %مكن مجمكو
محقمة القروض القاومة.
وكما هو الحال في معمم ول الوطن العربي األخر  ،بدأت صناعة التمويل األصغر في اليمن من خالل عمكل
المنممات غير الحكومية الذي تمل هي النمونج المؤستي المهيمن في هذا المجكال .وبينمكا ككان هكذا الشككل
المؤستي مناسب تماما خالل المرحلة الريا ية والتجريبية ،فحن النواقص والمكعوبات المتأصكلة نات المكلة
بنمط الملكية وطريقة اإل ارة تطرح تحديات ج رديرة أمام امسكتدامة الماليكة طويلكة األجكل .وقكد تكم تأسكين بنك
متخمص في التمويل األصغر بقرار جمهوري  ،إم أنه لين جاه ا للعمكل حتكع ا ن ،وحك رد الكنقص العكام فكي
امهتمام والقهم حتع ا ن من قيام مشاركة أوسع من قبل البنوك في المبا رات الريا ية المغيرة الحجكم بكين
العد المغير من البنوك التجارية.
إن مؤستات التمويل األصغر النشيطة في التول صغيرة جدا حيث معمم البرامج تمل إلكع أقكل مكن 1000
عميل %12 .من إجمالي العمال هم من النتا الالتي يتلقين قروضا يمل معدل حجمهكا إلكع 01

ومر

أمريكككي ،أي  % 9مككن خككل القككر مككن الن كاتج العككام اإلجمككالي ،وهككو مككا يتقككق مككع المعككدل اإلقليمككي العككام
للقروض الموجهة للققرا  .وتمت ج الربحية مع كون معمم مؤستات التمويل األصغر تتعع من أجل تغطيكة
نققاتها ،والقليل منها التي حققت استدامة مالية .وتعتبر جو ة محافظ اإلقراض جيدة بوضوح حيث أن نتبة
المحقمة فكي خطكر لكد معمكم مؤستكات التمويكل األصكغر تكراوح فكي نطكال أقكل مكن  ،%2فيمكا عكدا بعك
المشاكل المحلية في برامج محد ة التي تهبط بمعدل صناعة التمويل األصغر إلع متتو أ نع .وهناك التك ام
عككام بمعككايير أفضككل الممارسككات والمبككا

فككي القطككا  .إم أن الشككقافية تمككل تحككديا أمككام مؤستككات التمويككل

األصغر التي تواجه حامت عدم اتتال وتضكار فكي تكوفر وصكحة البيانكات فكي التقكارير المرفوعكة .وتتركك
غالبية نشاطات مؤستات التمويل األصغر في المناطق الحضرية تاركة سكان األرياف في حالكة عكدم وصكول
حقيقية إلع فر

التمويل ال راعي أو النشاطات المرتبطة بال راعة.
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إن الهي ة العامة للبريد والتوفير البريدي ) (PPSCالتي تتبع لوزارة المواصالت تمتلك  700فرعكا وأكثكر
من  100أل

حتا توفير صغيرة  ،مما يجعل الهي ة-وإن يكن نل محل للجدل -أكبر مقدم لخدمات التمويل

األصكغر فكي الكبال  .وتقكوم الهي ككة حاليكا بكدفع معاشكات التقاعكد ،وعمليككات تتكديد فكواتير اسكتهالك المنككافع و
التحويالت المحلية كما تقبل إيداعات التوفير .وقكد عبركرت هكذه الهي كة عكن اهتمامهكا بتطكوير منكتج لققكراض
األصغر مع تلقي المتاندة اإلستراتيجية المالومة ،األمر الذي قد يشكل وضعا واعدا عميما لألساليب المبدعة
في تقديم الخدمات.

الفرص القائمة
مع أن سول التمويل األصغر م ي ال صغير تماما وأقل تطورا فحنه يوجد أسكاس متكين مكن خبكرات الممارسكة
التي يمكن البنا عليها .ومع وجو أكثر من  7مليون شخص يعيشون تحت متتو الققر فحن الطلب علكع
خدمات التمويل األصغر الذي م تتم تلبيته ضخم .أض
الوصول إلكع خكدمات البنكوك الرسكمية وهنكاك فكر

إلع نل أن  %7.2فقط من مجمو التككان يمككنهم
ضكخمة لتكييك

المنتجكات والخكدمات فكي قطكا البنكوك

لتلبية هذه امحتياجات.
ومككع از يككا الككوعي بأهميككة التمويككل األصككغر للتخقيكك

بككين واضككعي

مككن الققككر ،وتعمككق القطككا الخككا

التياسات وإمكانية قيام الجهات المانحة بمتاندة تطوير صناعة التمويل األصكغر مكن خكالل مبكا رات مبدعكة
(مثل تكوين مؤستات جديكدة للتمويكل األصكغر ورفكع متكتو المنممكات غيكر الحكوميكة وتح رولهكا  ،ونك ول
البنوك إلع المتتويات المطلوبة) فحن قطا التمويل األصغر في موقع ممتاز ليتم فعه إلع األمام.

التحديات ومعوقات النمو
مستوى العمل بالتجزئة
إن الجهككو الراوككدة للمككندول امجتمككاعي للتنميككة وبرنككامج األمككم المتحككدة اإلنمككاوي طككوال التككنوات العشككر
األخيككرة كانككت حاسككمة لتطككوير أسككاس صككناعة التمويككل األصككغر مككن خككالل خلككق نمككانج للعككرض فككي تقككديم
الخدمات تقوم علع الممارسات الجيدة .إم أنه بالرغم من التقدم الذي تم تحقيقكه ،فكحن القكدرات علكع متكتو
التج وة تبقع العاوق الرويتي أمام الم يد من النمو لقطا التمويل األصغر الذي يتتم بما يلي:


محدو يكة رأس المككال والبنيككة المؤستكية للمنممككات غيككر الحكوميكة :ضككع

مجككالن اإل ارة ،

ومحدو يكككة القكككدرات اإل اريكككة و المكككوار البشكككرية ،وككككذا محدو يكككة بنيكككة القكككرو وأنممكككة
وتكنولوجيات العمل للوصول إلع مناطق الري  ،والنقص في الجاه ية للتحكول إلكع مؤستكات
مالية رسمية؛


محدو يككة الشككقافية :نقككص التككدقيق و المعلومككات المعياريككة والمقارنككة المككحيحة عككن األ ا
المالي وامجتماعي لمؤستات التمويل األصغر؛

7



محدو يككة المشككاركة مككن جانككب البنككوك التجاريككة :الككنقص فككي الرؤيككة والقككدرات المؤستككية
والمعرفة من أجل تقديم الخدمات بكقا ة للعمال المتتهدفين الجد ؛



محدو ية التنو في المنتجات :يتم التمويل أساسا لنشاطات المشاريع مع عكدم وجكو خيكارات
للقككككروض امسككككتهالكية (مثككككل الرسككككوم الدراسككككية واإلسكككككان ونققككككات التطبيككككب) وخككككدمات
المدفوعات ،والتحويالت المالية أو خدمات التأمين .وتتوفر خدمات التوفير في مؤستة البريكد
والتوفير البريدي ،إم أن نل يتم بمع ل عن نطال أوسع من الخدمات المالية.

مستوى المنشآت الصغيرة واألصغر
تترك جهو التمويل األصغر بشكل عام علع جانب قضايا العرض ،ويتم بنا القنوات وا ليكات مكن
أجل اسكتدامة تقكديم الخكدمات ونلك علكع أسكاس افتكراض أن الطلكب موجكو ويمككن تحقيقكه بشككل
كامل .إم أن المنشات المغيرة في اليمن تواجه سلتلة من التحديات تحكول ون امسكتقا ة بالشككل
المطلو من فر

التمويل بتبب كونها غير رسمية ومنع لة جغرافيا وفي حالة كثيكر مكن النتكا

بتبب امعتقا ات الثقافية المتجذرة حول امقتراض من المؤستات والع لة عن المحيط العام:


عدم اإلقبال علع خدمات التمويل الرسكمية بتكبب قمكور ثقافكة اإلقكراض وحالكة امرتيكا
العام من البنوك والتمويل الذي ينطوي علع القاودة؛



محدو ية الموار من قو العمل والمهارات ورأس المال مما يقيد جو ة وحجم العمليات؛



محدو ية معرفة التكول وفهكم توجهاتكه ممكا يصمك رعب تجكاوز األسكوال المحليكة والوصكول
إلع األسوال اإلقليمية والعالمية؛



ضع

المهارات اإل ارية والمالية يقلص المنافتة ويحد من التطور إلع أسوال نات قيمة

أعلع.

البيئة السياسية
لقكد ككان معمكم عمكل المكندول امجتمكاعي للتنميكة وأعمكال غيكره مكن الجهكات المانحكة يقكع خكارج
القطا المالي الرسمي ،مما يترك معمم مؤستات التمويل األصغر تعمل في بي كة نماميكة وقانونيكة
ملتبتة وخيكارات محكدو ة للتحكول .وبينمكا لكم يكؤ نلك إلكع منكع المنممكات غيكر الحكوميكة مكن أن
تنشط بقعالية في هذا القطا حتكع ا ن ،فكحن ثمكة عكد ا مكن القضكايا المحكد ة التكي سكتثير المشكاكل
علع نحو مت ايد مع قيام القطا بتوسيع انتشاره وإتبا أسلو أكثر استدامة في تطوره:


إن نقص الهياكل التنميمية والقانونية المالومة الداعمة لتكوين المؤستات الماليكة غيكر
البنكيككة ،والبنككوك المتخممككة أو شككركات التمويككل األصككغر يحك رد بشكككل كبيككر مككن فككر
الريككا ة لنمككانج أكثككر اسككتدامة فككي تقككديم الخككدمات (مككن خككالل متككاهمة حقككول الملكيككة
الخاصة وجذ المدخرات ).
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الخدمات المساندة لصناعة التمويل األصغر
لقد ترك ت جهو الجهات المانحة علع إطالل البرامج التجريبية الجديدة وتكوفير بنكا القكدرات فكي
والممارسككات األساسككية للتمويككل األصككغر بشكككل مباشككر إلككع مؤستككات التمويككل األصككغر

المبككا

الوليدة .وبينما يكون نل مالوما في مراحكل التطكوير المبككرة ،فكحن مؤستكات التمويكل األصكغر بعكد
للحمول علع الخدمات مباشرة بدم من امعتما علكع

اكتتابها النضج ستتوجه إلع القطا الخا

الجهككات المانحككة واألجه ك ة الحكوميككة للحمككول علككع الككدعم القنككي الضككروري .أمككا حاليككا فهنككاك
التالي-:


نقكككص فكككي البنيكككة التحتيكككة المتكككاندة مثكككل معاهكككد التكككدريب ووككككامت التقيكككيم وخكككدمات
الحتابات ومراجعة الحتابات ومكاتب اموتمان لتشكجيع قيكام قطكا تمويكل أصكغر مقعكم
بالحياة.

دور األطراف الشريكة
األطككراف سككتعمل فككي تنقيككذ الرؤيككة التككي تشككتمل عليهككا هككذه الوثيقككة مككن أجككل تشككجيع تككدخالت

إن مختلك
القطا الخا

واستحدا الحلول المبدعة في التكول اعتمكا ا علكع مي اتهكا المقارنكة عنكد تحديكد مجكامت

الدعم الخاصة بها.
وسككتدفع الحكومككة اليمنيككة مككن ناحيتهككا ،مككن خككالل وزارة التخطككيط والتعككاون الككدولي ،إلككع تطككوير القطككا
المالي عبر إيجا بي ة اوتمكان فعالكة وسياسكات ماليكة تنتكجم مكع اقتمكا التكول تحمكي مكدخرات الققكرا .
وستعمل الحكومة مع األجه ة المعنية مكن أجكل إصكدار التشكريعات الضكرورية لتقلكيص القيكو أمكام خكول
فر

امستثمار.


المكككندول امجتمكككاعي للتنميكككة سيواصكككل عكككم محقمكككة اإلقكككراض لبكككرامج ومؤستكككات
التمويل األصغر ،مع العمل علع تع ي وتحديث وتحويل البكرامج القاومكة إلكع مؤستكات
متتدامة للتمويل األصغر .وإضافة إلع نل  ،سيواصل المندول قيا ة القطكا مكن خكالل
لعكككب ور تتكككهيلي ،والمتكككاعدة علكككع نشكككر وتعمكككيم الكككدروس المتكككتقا ة وككككذا القيكككام
بالتنتككيق وإنشككا العالقككات التقاعليككة وتككوفير الككروابط لمختل ك

األطككراف الشككريكة فككي

القطا  .كما سينشئ المكندول امجتمكاعي للتنميكة سككرتارية فنيكة ويكوفر لهكا الخكدمات
باعتبارها لجنة التتيير التي ستتولع التنتكيق بكين مختلك
والتأكد من الت امهم بالمبا


نشكاطات األطكراف الشكريكة

األساسية لبيان التياسات في التمويل األصغر.

البنككك المركككك ي اليمنكككي يلتككك م بحيجكككا القكككدرات اإلشكككرافية المالومكككة لكككدعم سكككالمة
المؤستات العاملة في القطا الممرفي.
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صندول الرعاية امجتماعي لن يقوم بالتوفير المباشر لخدمات التمويل األصغر وسيرك
جهو ه علع بنا قكدرات المتكتقيدين (التكدريب ،تعلكيم الشكؤون الماليكة ،إلكخ ).وربطهكم
بموفري التمويل األصغر المحترفين.

الجهات والمنممات المانحة في البال ستدرك الحاجة إلع عم بنا القكدرات ضكمن اسكتراتيجيات
التمويل لديها فكي ككل متكتويات تطكوير قطكا التمويكل األصكغر ،والتكي تتكراوح بكين الكدعم القنكي
المباشككر لمؤستككات التمويككل األصككغر الجديككدة والقاومككة وبككين بنككا القككدرات اإلشككرافية الخاصككة
ضمن القطا المالي الرسمي .وسيتم تركي الجهو علع تطوير منتجات جديكدة واختكرال أسكوال
المناطق البعيكدة (خاصكة اإلقكراض فكي الريك ) والنمكانج التجريبيكة الجديكدة فكي تقكديم الخكدمات.
وسككيقوم الككدعم المككالي للوسككطا (مككن خككالل إعككا ة التمويككل وبنككا رأس المككال ) علككع معككايير
امسكتثمار الخكا

ويجكب أن تكتم هيكلتكه بطريقكة تشكجع و/أو تضكمن الوفكا علكع مراحكل لكرأس

المال في النهاية.
موفرو الخدمات (المالية وغير المالية) سيلت مون بتقديم ح مة متنوعة من المنتجكات والخكدمات
اقتما التول للعمال الققرا ونوي الدخل المحدو .

الكقؤة من ناحية التكلقة والملت مة بمبا

وستتككعع المؤستككات الماليككة غيككر البنكيككة مككن أجككل اسككتدامتها الماليككة (الو اوككع وأسككوال رأس
وتككرس
المال) .وستتكتخدم البنكوك المهتمكة أموالهكا الخاصكة لرسكملة محكافظ اإلقكراض الجديكدة
ر
الموار البشرية الضرورية من أجل إضافة التمويل األصغر إلع المنتجات التي تعرضها.
العناصر الرئيسية في اإلستراتيجية
مككن أجككل تطككوير نمككام مككالي أكثككر شككمولية هنككاك حاجككة لنطككال مككن القعالي كات فككي كككل المتككتويات فككي القطككا
مستحثا المنافتة وتوسيع امنتشار وتنويع الخدمات المقدمة للعمال وتتهيل امستقالل المالي .ومع نلك ،
من المهم وضع جدول لألولوية لهذه القعاليات يقوم علع متتو التطكور الحكالي لقطكا التمويكل األصكغر مكن
أجل ضمان القيام بالنشاطات المالومة التي يكون لها أعمم األثر.
ويمكن القول أن قطا التمويل األصغر في اليمن يمر ا ن بمرحلة من التوسع حيث تكم تأسكين نمكونج العمكل
وأصككبح يحمككع بككالقبول بشكككل عككام .ويجككب أن ينتقككل التركيك ا ن مككن التجريككب إلككع نمككو التككول مككع أهككداف
قمككيرة األجككل تكككون موجهككة إلككع متككاندة مككوفرو المنتجككات والخككدمات علككع متككتو القككر ورفككع متككتو
عملياتهم علع أساس امستدامة .ومع تطور التول وجعله أكثكر انكدماجا مكع القطكا المكالي ،و تحديكد أهكداف
متوسطة األجل.

األهداف قصيرة األجل (سنة-سنتان) :دعم مرحلة التمدد


عم وتع ي المنممات غير الحكومية وتحويلها إلع مؤستكات ماليكة متخممكة غيكر بنكيكة فكي ظكل
اإلطار القانوني القاوم حاليا أو اإلطار الجديد .ويجب أن يتركك الكدعم القنكي علكع المهكارات اإل اريكة
والقنية والمالية (بما في نل ( القيا ة الرشيدة ،واإل ارة اإلستراتيجية ،وتطكوير المنتجكات الجديكدة)
التي توجد الحاجة إليها من أجل رفع العمليات وتحقيق التحول إلع موفرين محترفين للخدمات؛
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رفع متتو الشكقافية فكي القطكا مكن خكالل التوحيكد المعيكاري للتقكارير الماليكة مكن قبكل مؤستكات
التمويكككل األصكككغر ،والتكككي يمككككن للجهكككات المنممكككة والجهكككات المانحكككة والمتكككتثمرين المحتملكككين
استخدامها.



إطككالل نمككانج تجاريككة تجريبيككة جديككدة فككي تقككديم الخككدمات بمككا فككي نل ك ن ك ول البنككوك للمشككاركة
واستحدا مؤستات تمويل أصغر متخممة بنكية وغير بنكيكة فكي المنكاطق التكي م توجكد فيهكا و
التي يمكن النهوض بها وبمتتواها والعمل علع منوالهكا .ويجكب القيكام بم يكد مكن الدراسكة لمتكألة
إشراك الهي ة العامة للبريد والتوفير البريكدي باعتبكاره لليكة فعالكة ل يكا ة وصكول سككان الريك

إلكع

خدمات التمويل األصغر علع متتو واسع؛


تطككوير بي ككة تنميميككة مالومككة للتمويككل األصككغر مككن خككالل تعميمككات تحككد بالضككبط ف ككات ونشككاطات
مككوفري الخككدمات مككن أجككل جعككل الممارسككات المعمككول بهككا حاليككا فككي التمويككل األصككغر منتككجمة مككع
اإلطار القانوني القاوم؛



تطوير قانون جديد للبنوك أو تعديل القانون الحالي بحيكث يتكمح بتحك رول المؤستكات لبنكوك وظهكور
بنوك أخر تتتقبل المدخرات وبحيث يغطي بنوك التمويل األصغر المتخممة التي ظهرت .



إنشا وحدة متخممة بالتمويل األصغر في البن المرك ي اليمنكي لتعمكل كتكلطة مراقبكة وتنتكيق
وإشراف علع هذه المناعة؛



بنا بي ة لخدمات األعمال لمؤستات التمويل األصغر مثل شكركات الحتكابات ومراجعكة الحتكابات
ومقككدمي خككدمات تكنولوجيككا الكمبيككوتر والمعلومككات مككن خككالل امشككتراك فككي المعلومككات وفككر
التدريب لرفع الوعي بالمتطلبات المحد ة لمناعة التمويل األصغر؛



تشككجيع التواصككل مككع خككدمات تنميككة األعمككال (المقاوضككة ،التتككعير ،معككايير ومواصككقات التككول،
وتطوير المنتجات).

األهداف المتوسطة األجل ( 5-2سنوات) :دعم مرحلة التعزيز


معالجة المعوبات بعيدة المد
فكي القطككا الخككا

في المكوار البشكرية عكن طريكق تطكوير و/أو تأهيكل مقكدمي الخكدمات

الككذين يتككتطيعون تقككديم التككدريب ني التكلقككة الكقككؤة طبقككا مقتمككا التككول ألطقككم

مكوظقي مؤستككات التمويكل األصككغر فكي كككل متكتويات العمليككات ابتكدا مككن متك ولي اإلقككراض وحتككع
المتككتويات اإل اريككة والتنقيذيككة .ويجككب أن يترك ك التككدريب علككع تقنيككات التمويككل المالومككة مثككل بككداول
الضمانات ،ويجب أن يشمل التخطيط اإل اري امستراتيجي ،واإل ارة المالية ،وأبحا التول ،وتطوير
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المنتجات ،وتحليل القروض،وإ ارة المخاطر إلخ .ويجب راسة إمكانية تقكديم عكم اسكتراتيجي لمعهكد
البحو الممرفية؛


عم مبا رات البحو و التطوير الموجهة نحو تقديم خدمات كقؤة التكلقة تكون أكثر استجابة للعمكال
فيما بين مؤستات التمويل األصغر ،بما في نلك اسكتخدام واسكتحدا تقنيكات جديكدة وا ليكات القاومكة
للتحويل والدفع؛



تشجيع وكامت التقييم (إما من خالل البنا المؤستي لتل القاومكة حاليكا أو تأسكين أخكر جديكدة) أو
لليات التنميم الذاتي لتتهيل تمويل القطا الخا



لمؤستات التمويل األصغر؛

عم تطكوير معلومكات اموتمكان لمؤستكات التمويكل األصكغر مكن خكالل تأسكين مكتكب للقطكا الخكا
لمعلومات اموتمان؛



إنشككا شككبكة أو رابطككة يمنيككة لمؤستككات التمويككل األصككغر تتككتطيع أن تلعككب ور ار خبككرة للقط كا ،
تتهل تبا ل المعلومكات وتع يك معكايير المكناعة والتطكوير فيمكا بكين أعضكاوها .ويمككن لوحكدة تنميكة
المنشككات المككغيرة فككي المككندول امجتمككاعي للتنميككة أن تككدرس القيككام بهككذا الككدور مككن أجككل تلبيككة
امحتياجات المتغيرة للقطا .

تحريك الرؤية قدما إلى األمام
تأسيس لجنة التسيير
سيتم تأسين لجنة تتيير تحت قيا ة المندول امجتمكاعي للتنميكة لتتكهيل تطكوير خطكة عمكل مقمكلة مكن
أجككل تحقيككق اإلسككتراتيجية الوطنيككة الموضككحة فككي هككذه الوثيقككة .وسككتبني خطككة العمككل علككع المجككامت نات
األولوية المحد ة ،كما ستقوم بتوضيح األنشطة الرويتية التي سيتم القيام بهكا ،وتحكد المكوار الضكرورية
واإلطار ال مني لقنجاز والجهة القيا ية المت ولة عن إنجازها.
وسككتتلقع لجنككة التتككيير عمككا إ اريككا وفنيككا مككن بنكك إعككا ة األعمككار األلمككاني ) (KfWو/أو المجموعككة
امستشارية لمتاعدة الققرا (سيجا  ) CGAPالتي ستقدم للتكرتارية إرشكا ات هكذه العمليكة بشككل نكام
ومتطككور .ولقطككال علككع الم يككد مككن المعلومككات المقمككلة حككول أ وار ومتككؤوليات لجنككة التتككيير ،أنمككر
الملحق رقم  1لقطال علع الشروط المرجعية الكاملة.
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الملحق رقم  :1المبادئ األساسية للتمويل األصغر

.

الققككرا م يحتككاجون إلككع القككروض فقككط بككل إلككع مجموعككة متنوعككة مككن الخككدمات الماليككة .يحتااا
الفقراء ،مثلهم مثل اآلخرين ،إلى مجموعة متنوعاة مان الخادمات المالياة الم ئماة والمرناة بأساعار
معقولة .وال يحتا الفقراء إلى القروض فقط بل أيضا ً إلى االدخار والتحوي ت النقدية والتأمين كال
حسب أوضاعه.

.7

التمويكل األصكغر يعتبككر أ اة قويكة لمكافحككة الققكر .الحصاو علااى الخادمات الماليااة بشاكل مسااتمر
ي ّمكن الفقراء من زيادة الدخل وتكوين األصو وتخفيض فرص تعرضهم إلى الصدمات الخارجية.
يجعل التمويل األصغر من الممكن لألسر الفقيرة االنتقا من مجرد البقاء على قياد الحيااة مان ياوم
إلى يوم إلى التخطيط للمستقبل ،واالستثمار في تحسين تغذيتهم وأوضاعهم المعيشية وصحة وتعلايم
أطفالهم.

.1

التمويل األصغر يعني بنا أنممة مالية تقدم خكدمات للققكرا  .يشاكل الفقاراء األبلبياة الكبيارة مان
السااكان فااي معلاام الاادو الناميااة .إال أن العاادد األكباار ماان الفقااراء مااازالوا يفتقاارون القاادرة علااى
الحصو على الخدمات المالية األساسية .في بلدان كثيرة ،مازا يُنلر للتمويال األصاغر علاى أناه
قطاااع هامشااي وعلااى أنااه بصااورة رئيسااية مصاادر اهتمااام تنمااوا للجهااات المانحااة والحكومااات
وللمستثمرين ذوى المسئولية االجتماعية .لتحقياق إمكاناات التمويال األصاغر الكاملاة فاي الوصاو
إلى عدد كبير من الفقراء يجب أن يصبح جزءاً اليتجزاء من القطاع المالي.

.2

امسككتمرارية الماليككة ضككرورية للوصككول إلككع عككد كبيككر مككن الققككرا  .ال يسااتطيع معلاام الفقااراء
الحصو على الخدمات المالية بسبب نقص مؤسسات الوساطة المالياة القوياة العاملاة علاى مساتوى
التجزئة .ال يعتبر إنشاء مؤسسات مالية قابلة ل ستمرار باية في حد ذاته ،بل هى الطريقاة الوحيادة
للوصو إلى حجم ذا شأن وأثر أبعد بكثير لما يمكان أن تمولاه الهيئاات المانحاة .قابلياة االساتمرار
هي قدرة مؤسسات التمويل األصغر على تغطية جمياع تكاليفهاا وهاي تجعال مان الممكان اساتمرار
عماال مؤسسااات التموياال األصااغر واسااتمرار تقااديم الخاادمات الماليااة للفقااراء .وهااذا ألن تحقيااق
االسااتمرارية الماليااة يعنااي تخفاايض تكاااليف المعااام ت وعاارض منتجااات وخاادمات أفضاال تلبااي
احتياجات البلدان المتعاملة مع المؤسسات المعنية والعثور على طرق جديادة للوصاو إلاى الفقاراء
المحرومين من التعامل مع البنوك.

.2

التمويل األصغر معني بحنشا مؤستات مالية محلية اومة .بناء األنلمة المالية مان أجال الفقاراء
يعني إنشاء مؤسسات وساطة مالياة محلياة ساليمة يمكنهاا تقاديم خادمات مالياة دائماة للفقاراء .ينبغاي
على هذه المؤسسات أن تكون قاادرة علاى تعبئاة وإعاادة تادوير المادخرات المحلياة وتقاديم االئتماان
ومجموعة متنوعة من الخدمات .االعتماد على التمويل من الجهات المانحاة والحكوماات – بماا فاي
ذلك بنوك التنمية التي تمولها الحكومات – ستقلص تدريجيا ً ماع نضاو المؤسساات المالياة المحلياة
وأسواق رأس الما الخاص.
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.2

التمويل األصغر لين وما ً هو الحل .ال يناسب التمويل األصغر كل شاخص أو كال وضاع .الفقيار
ال معدم والجائع الاذى لايس لاه دخال أو سابل للساداد بحاجاة إلاى أشاكا أخارى مان المسااندة قبال أن
ياتمكن ماان االساتفادة ماان أياة قااروض .فاي حاااالت كثيارة ،تعتباار المانح الصااغيرة وتحساينات البنيااة
األساساااية والعمالاااة وبااارامج التااادريب وأياااة خااادمات أخااارى بيااار مالياااة أدوات مناسااابة للتخفياااف
وتحسينات البنية األساسية والعمالة وبرامج التدريب وأية خادمات أخارى بيار مالياة أدوات مناسابة
للتخفيف من حدة الفقر .ينبغي كلما أمكن أن تقترن هذه الخدمات بير المالية مع بناء االدخار.

.2

أسق

أسعار القاودة يمكن أن تضر قدرة الققرا علع الحمول علع الخدمات الماليكة .تكلفاة تقاديم

ع دد كبير من القروض الصغيرة أكبر بكثير من تكلفة تقديم عادد قليال مان القاروض الكبيارة .ماا لام
يكن باستطاعة مؤسسات تقديم القروض بالغاة الصاغر أن تقاضاي أساعار الفائادة أعلاى مان متوساط
أسعار قروض البنوك لن تستطيع تغطية التكاليف ،وبالتالي يصبح معد نموهاا وقابلياة اساتمرارها
محاادوداً بساابب ناادرة ومجهوليااة مااوارد الحصااو علااى التموياال الماادعوم .عناادما تضااع الحكومااات
لوائح منلمة ألسعار الفائدة ،تضعها عادة عند مستويات منخفضة للغاياة لتسامح باالئتماان األصاغر
القابل ل ستمرار .وفي الوقت نفسه .يجب أن ال تمرر مؤسسات تقديم القاروض بالغاة الصاغر عادم
كفاءة عملياتها إلى المتعاملين معها في شكل أسعار (أسعار فائادة ورساوم أخارى) أعلاى بكثيار مماا
يجب.

.1

ور الحكومة هو تتكهيل ،ولكين جهكة التقكديم المباشكر للخكدمات الماليكة .تساهم حكوماات البلادان
بدو ًر هام فاي خلاق بيئاة مسااندة مان السياساات تحفاز تطاوير الخادمات المالياة ماع حماياة مادخرات
الفقراء .من ضمن أهم األمور التي يمكن أن تقوم بها الحكومات من أجل التمويال األصاغر الحفاا
على استقرار االقتصاد الكلي وتجنب بطاءات أسعار الفائادة واالمتنااع عان تشاويه الساوق ببارامج
إقراض مدعوم عالية التأخر فى السداد وبير قابلة ل ستمرار .يمكن أن تساند الحكوماات الخادمات
المالية المقدمة للفقراء بتحسين بيئة األعما ألصحاب مشروعات العمل الحر وقمع الفساد وتحسين
فرص الوصو إلى األسواق والحصو على الخدمات البنية التحتية .في أوضاع خاصة ،قاد يكاون
التمويل الحكومي لمؤسسات مالية بالغة الصغر مبررا عند االفتقار إلى أنواع أخرى من التمويل.

.9

الدعم من الجهات المانحة يجب أن يكون مكمالً ،ولين م احماً لرأس المكال مكن القطكا الخكا

.

يجب أن تستخدم الجهات المانحة المنح والقروض وأدوات المسااهمة فاي رأس الماا بشاكل مؤقات
لبناء القدرة المؤسساية لمؤسساات تقاديم الخادمات المالياة ،وتطاوير البنياة األساساية المسااندو (مثال
هيئات تقدير الجدارة المالية ومكاتاب تقادير األهلياة االئتمانياة وقادرات المراجعاة  ...الا ) ومسااندة
الخدمات والمنتجات في مرحلة التجريب .في بعض الحاالت ،قاد يكاون الادعم الماالي األطاو أماداً
مطلوبا للوصو إلى المناطق قليلة السكان أو الذين يصعب الوصو إليهم .ولتحقيق الفعالية ،يجاب
أن يسااعى التموياال ماان الجهااات المانحااة إلااى إدمااا الخاادمات الماليااة للفقااراء فااي األسااواق الماليااة
المحلياااة ،اساااتخدام الخبااارة المتخصصاااة فاااي تصاااميم المشاااروعات وتنفياااذها ،واشاااتراط اساااتيفاء
المؤسسات المالية وأا شاركاء آخارين الحاد األدناى مان معاايير األداء كشارط الساتمرار المسااندة،
والتخطيط للخرو منذ البداية.
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. 0

نقص القدرات المؤستية والبشرية يعد من أهكم المعوقكات .يعتبار التمويال األصاغر مان المياادين
المتخصصة التي تجمع بين األعما المصرفية التي لها أهداف اجتماعية وبين االحتياجات للقدرات
التي يجاب بناؤهاا علاى جمياع المساتويات ،بادءا مان المؤسساات المالياة للهيئاات التنليمياة وجهاات
اإلشااراف وأنلمااة المعلومااات ،لهيئااات التنميااة الحكوميااة والهيئااات المانحااة .يجااب أن تركااز معلاام
االستثمارات في هذا القطاع ،سواء العام أو الخاص ،على بناء القدرات.

.

أهمية الشقافية المالية والشكقافية فكي أنشكطة الوصكول إلكع المتعكاملين .تعتبار المعلوماات الدقيقاة
الموحاادة والقابلااة للمقارنااة فيمااا يتعلااق باااألداء المااالي واالجتماااعي للمؤسسااات الماليااة التااي تقاادم
الخدمات أمراً بالغ األهمية .يحتا المشرفون البنوك في هيئات وضع اللوائح المنلمة لها والجهات
المانحاااة والمساااتثمرون ،واألهااام مااان ذلاااك ،الفقاااراء المتعااااملون ماااع التمويااال األصاااغر إلاااى هاااذه
المعلومات للتقييم الدقيق للمخاطر وللعائد منها.

الملحق رقم  :2المصطلحات
تخقي

سقوف اإلقراض  :Downscalingهو قيام المؤستات المالية الرسكمية بقكتح نوافكذ لتقكديم منتجكات

وخدمات التمويل األصغر.
الممدر :كالميدو .Calmeado
النمام المالي الشامل  :Inclusive Financial Systemهو النمام الذي يضمن لمعمم المواطنين الوصول
المتتدام للخدمات المالية التي تناسب احتياجاتهم.
الممدر :الكتا األزرل لألمم المتحدة.
م و ين خدمات مالية جد )  :Greenfieldingالبد بتكوين منممة تمويل أصغر جديدة حيث لم يتبق ألخر
أن صوجدت.
الممدر :أكتيون .ACCION
المنشككأة المككغيرة  :Microenterpriseمنشككأة صككغيرة الحجككم فككي القطككا غيككر الرسككمي .توظكك
المغيرة عا ة  2أشخا

المنشككأة

ويمكن أن تصقام خارج المتكن .وعا ة يككون المنشكأة المكغيرة الممكدر الوحيكد لكدخل

األسرة ،إم أنها يمكن أن تكون مكملة ألشكال أخر من الدخل .وتشمل أمثلة المنشات المغيرة أكشاك التج وكة
المغيرة وورش الخياطة ومحالت النجارة وأكشاك األسوال.
الممدر :أكتيون. ACCION
مؤستة التمويل األصغر ) :(MFIهي مؤستة مالية – قد تكون منممة م تتعع إلع الربح ،أو مؤستكة ماليكة
منش ة بقانون أو بن تجاري -تقوم بتوفير منتجات وخدمات التمويل األصغر للعمال من نوي الدخل المحدو .
الممدر :أكتيون .ACCION
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مؤستة ماليكة غيكر بنكيكة ) :(NBFIمؤستكة ماليكة غيكر بنكيكة ممكنقة ضكمن القطكا العكام أو الخكا
تكون أو م تكون لها وظاو

 ،وقكد

بنكية موازية .وهذه المؤستات منهمكة أساسا فكي التمويكل طويكل األجكل مكن أجكل

توسككعة وتحككديث المشككاريع اإلنتاجيككة ،وبدرجككة محككدو ة تتككهيل تعيككين المكككان المالوككم فككي المؤستككات الماليككة
األخككر  .وتشككمل المؤستككات الماليككة غيككر البنكيككة( :أ) بيككوت امسككتثمار ) ( ،شككركات التمويككل( ،ت) شككركات
امستثمار ( ) التجار في األورال والتندات المالية (ج) المضاربين في األورال والتندات الماليكة (ح) محكالت
الرهونككات (خ) المتككتثمرين ال صمق ِرضككين ( ) مككدرا المككنا يق (ن) اتحككا ات امقككراض وبيككوت تبككا ل النقككد (ر)
اتحا ات اإلقراض والتوفير غير المتاهمة (ز) شركات التأمين الخاصة (س) المؤستات الحكومية غير البنكيكة
و(ش) مؤستات الرسملة.
الممدر :البن المرك ي في القليبين.
المحقمكة فكي خطكر  :Portfolio at Riskمقيكاس لرصكيد القكروض التكي تكاخر قتكط واحكد منهكا او اكثكر –
مقتومة علع محقمة القروض النشيطة .وهي طريقة أكثر قة وصرامة لتقييم جو ة المحقمة.
الممدر :أكتيون .ACCION
التحويالت  :Remittanceالمبال المرسلة من العمال المهاجرين إلكع أسكرهم فكي أوطكانهم األصكلية؛ مدفوعكة
نقدا أو بمكوك أو بتحويالت إلكترونية.
الممدر:أكتيون .ACCION
التحول  :Transformationفي التيال ني العالقة بالتمويكل األصغر،يشكير التحك رول إلكع العمليكة التكي تمكبح
ر
بها منممة اجتماعية غير ساعية للربح أو منممة غير حكومية الع مؤستة مالية منش ة بقانون.
الممدر :أكتيون .ACCION
الشكقافية  :Transparencyرجككة انقتككاح المؤستككة الماليككة أو مؤستككة التمويككل األصككغر كمككا هككو محككد فككي
ترتيبككة جمككع واختبككار المعلومككات الماليككة .إن المؤستككة الماليككة الشككقافة تجمككع وتضككمن تقاريرهككا المعلومككات
المككحيحة عككن أعمالهككا الخاصككة لتقككوم أطككراف خارجيككة عنهككا بككالتحقق منهككا وتحليلهككا .وتضككمن هككذه الجهككات
الخارجية كون أ ا مؤستة التمويل األصغر يتم باملت ام بالمعايير المالومة في هذا القطا .
الممدر :كالميدو .Calmeadow
الملحق رقم  :3الشروط المرجعية للجنة التسيير
.

الغاية
سيتم تأسين لجنة التتيير لتقو وتوجكه عمليكة امنتقكال إلكع األمكام لضكمان إنجكاز نتكاوج ملموسكة يمككن

البنا عليه.
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.7

المبا
تتترشككد لجنككة التتككيير بالت امهككا تجككاه تطككوير صككناعة تمويككل أصككغر ناضككجة فككي الككيمن باعتبارهككا جك ا

مدمجا في القطا المالي .ويشمل نل


عم ما يلي:

عكم مجموعكة مككن مقكدمي التمويكل األصككغر المتكتدامين ناتيكا ونوي األ ا العككالي بالقكدرات لتع يك
أ ا هم ومنتجاتهم ونموهم وانتشارهم أو جعلها أكثر إبداعا؛



وجو بي ة تشغيل مم ركنة (التياسات واألنممة والتشريعات والتنقيذ)؛



وجككو بنيككة تحتيككة ما يككة متككاندة ضككمن صككناعة التمويككل األصككغر وخارجهككا (مثككل وكككامت التقيككيم
ومكاتب اموتمان وشركات التأجير ومرافق التدريب وخدمات تطوير األعمال ،إلخ.؛ وأخيرا



أجه ة تمثيلية نابضة بالحياة (شبكات ،واتحا ات)

إن امستراتيجيات المتقق عليهكا قكد تكم إغناؤهكا بالممارسكات الجيكدة المقبولكة عالميكا فكي حقكل التمويكل األصكغر
باإلضافة إلع سياسات واستراتيجيات اليمن نات العالقة.
العضوية

.1

 .1.متطلبات العضوية
سيعين كل من األطراف المشاركة في هذه المبا رة ممثال للعمل في لجنة التتيير .ويجكب أن تككون للمثكل المعكين
سككلطات اتخككان القككرار فككي إطككار وكالتككه الخاصككة وأن يكككون متككتعدا ألن يلعككب ورا فعككام فككي تشككجيع التطككوير
المتتدام لقطا التمويل األصغر في اليمن والدفا عنه.
 .1.7التكوين والتشكيل
يجب أن تشمل عضوية لجنة التتيير األطراف الشريكة الرويتية العاملة في القطا بما في نل :


وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،رويتا ؛



برنامج األمم المتحدة اإلنماوي ) ،(UNDPناوبا للروين؛



المندول امجتماعي للتنمية ،وحدة تنمية المنشات المغيرة ) ،(SMEDالتكرتارية القنية؛



البن المرك ي اليمني؛



وزارة المالية؛



وزارة التجارة والمناعة؛



وزارة الشؤون امجتماعية و العمل



بن إعا ة األعمار األلماني )(KfW؛



مؤستة التمويل الدولية )(IFC؛



الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )(USAID؛



ممثل للمنممات غير الحكومية/مؤستات التمويل األصغر )(NMF؛



ممثل للبنوك التجارية (بن التضامن اإلسالمي الدولي).
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إن لجنككة التتككيير متك ولة عككن ضككمان صككياغة خطككة العمككل تتضككمن فعاليككات مقمككلة ومؤشككرات بككالموار
الضككرورية واإلطككار ال منككي لقنجككاز والجهككة القيا يككة المتككؤولة عككن تنقيككذها ،مككع ضككمان أن تككتم الممككا قة
عليها مع البيان بالتياسات الوطنية في التمويل األصغر .كما ستراقب لجنة التتكيير التقكدم الكذي يكتم تحقيقكه
في تنقيذ خطة العمل ،وستكون مت ولة عن ضمان تبا ل المعلومات والحوار بشكل نام ومتطور حول تطكوير
قطا التمويل األصغر.
التكرتارية القنية

.2

من أجل تتريع ترتيبات البرنامج وضكمان المتكتو الضكروري مكن الكدعم اللوجتكتي والجكوهري لنشكاطات
لجنكة التتككيير سكتقوم وحككدة تنميكة المنشككات المكغيرة ) (SMEDفككي المكندول اإلجتمككاعي للتنميكة بلعككب ور
حاسم كتكرتارية فنية تقو وتغني عملية التقدم إلع األمام .وستكون التكرتارية القنية متؤولة عن:


تحديد جدول األعمال والمضمون الجوهري لالجتماعات؛



توثيق كل وقاوع امجتماعات وضكمان ككون نتكاوج امجتماعكات متضكمنة فكي وثكاوق العمكل نات العالقكة
(أي خطة العمل وممقوفة مراقبة التنقيذ)؛

.2



إعدا وتعميم كل الوثاوق الضرورية لتتهيل اتخان القرارات؛



ترتيب مواقع امجتماعات وتدوين وتوزيع المحاضر.
امجتماعات

تحد التكرتارية القنية بالتنتيق مع رويتي لجنة التتيير جدول امجتماعات من أجل ضمان التحرك إلكع األمكام
في خطة العمل والتبا ل المنتمم للتطكورات فكي بكرامج صكناعة التمويكل األصكغر .وقكد يمهكر فكي البدايكة احتيكاج
لم يد من امجتماعات بوتيرة أسكر طبقكا لتوجهكات أعضكا لجنكة التتكيير أثنكا صكياغة خطكة العمكل .وبمجكر
المما قة علع خطة العمل وبيكان التياسكات وامنتهكا مكن تطكوير ممكقوفة المراقبكة ،مكن المقتكرض أن تككون
امجتماعات القملية كافية للتحديث المنتمم للمعلومات عن القعاليات واألنشطة التنقيذية والتحكديات والمعوقكات
واإلنجازات حتع حينه .وستضمن التكرتارية القنية إطرال أعضا لجنكة التتكيير علكع جكداول امجتماعكات قبكل
وقت كاف لترتيب جداولهم طبقا لها .كما يجب توفير الوثاوق قبل أسبو علع األقل من مواعيد امجتما .
ونمرا للطبيعة المهمة لهذه اللجنة من الضروري أن يتواجد أعضاؤها في امجتماعات عند الضكرورة .وإنا ككان
أحككد األعضككا غيككر قككا ر علككع الوفككا بهككذا املت ك ام سككيقوم الرؤسككا المشككاركون باختيككار بككديل لككه يمثككل نقككن
القطكا  .وسكيتم مثكل هكذا اإلحكالل بنيكة صكافية ولكن يكتم اإلقكدام عليكه إم بعكد اسكتنقا ككل الجهكو لجعكل مواعيككد
امجتما معلنة من أجل ضمان أكبر حضور ومشاركة لألعضا األصليين.
وستتعع لجنة التتيير للتوصل إلع اإلجما علع القرارات األساسية حيثما كان نلك ممكنكا .وفكي الحكامت التكي
م يكككون ممكنككا فيهككا التوصككل إلككع اإلجمككا  ،يككتم اتخككان القككرارات باألغلبيككة البتككيطة بككين األعضككا المككؤهلين
للتمويت.
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الدعم القني

سكتلعب لجنكة التتكيير ورا حاسكما فككي التنقيكذ النكاجح للمشكرو مكن خككالل وظيقتهكا اإلشكرافية و ورهكا الككداعم
والتنتيقي بشكل عام .ولهذا فحنه من المهم أن يمتلك األعضكا فهمكا موثوقكا محتياجكات وعمكل صكناعة تمويكل
أصغر ناضجة ،وأن تككون التككرتارية القنيكة مجهك ة للقيكام بوظيقتهكا اإلرشكا ية .وسكتوجد حاجكة للكدعم القنكي
لكليهما من أجل بنا قاعدة فهم مشترك بين أعضكا لجنكة التتكيير لألولويكات فكي قطكا التمويكل األصكغر (مكثال
من خالل النقاشات الموجهة حول الجوانب الجوهرية ،وتبا ل ال يارات ،والمشكاركة فكي فكر

التكدريب إقليميكا

و وليا)وتيتير عملية تخطكيط األعمكال ،وسكيتم تقكديم الكدعم القنكي مكن قبكل جهكة مانحكة (وهكو األفضكل) تمتلك
حضورا محليا علع المتتو الوطني وخبرة نات صلة بالقطا المالي.
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